
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO NAM DINH Dc 1p  - Tir do - Hinh phüc 

S: 28 /BC-UBNID TP. Nam Dinh, ngày 06 tháng 4 nám 2021 

BAO CÁO 
Kêt qua thirc hin nhim vui phát trin kinh t - xã hi Qu I, 

nhim vi tr9ng tam Qu II nám 2021 

Thirc hin thim viii phát triên kinh té - xâ hi 3 tháng du näm 2021, trong 
tInh hInh djch bnh COVID- 19 xuât hin tth 1ti trong cong dông nithc ta vfyi tôc d 
lay lan nhanh hon, vào dung djp Têt Nguyen dan Tan S&u, song duOi sir länh do 
sat sao cUa các cp üy Dâng, sir chi do linh hot, quyêt lit cüa chInh quyên các 
cp, sir giám sat cüa HDNID, sir phôi hçp cüa Uy ban Mt trn To quôc; hot dng 
tIch circ cüa các phông, ban, ngành, doàn the, cüng sir n lirc cüa toàn the nhân dan 
và doanh nghip, cong tác phông, chông djch bnh COVID- 19 dugc kiêm soát, den 
nay thành ph chua ghi nhn tnring hcp nào duang tInh vâi COVID-l9trong 
cong dàng; tInh hInh kinh t - xã hi 3 tháng dâu 11am 2021 cüa thành phô van giü 
ducic n djnh và phát triên so vi cüng kSr, tInh hInh an ninh chInh trj, trt tir an 
toàn xã hi duqc gitt vttng. 

I. Kt qua thy'c hin nhim vi phát trin kinh t - xä hi Qu I 

1. San xuât 

- Giá trj san xuât cong nghip thành pM quàn 1 (so sánh theo giá 2010) qu 
I thc dt 2.755,6 t dông, tang 8,26% so vfii cüng k. 

- To chCrc thành cong U phát dng Tét trông cay Xuân Tan Siru nàm 2021 
vào sang ngày 06 tháng Giêng näm Tan Siru. 

- Da dt nông nghip dä cy, s xong hon 500ha (din tIch sa  chim hon 90% 
din tIch). Tiêp t1ic don dôc các phung, xã có dat nông nghip tiên hành chäm soc 
lüa chiêm xuân dot 1, dot 2. 

- Ban hành Chi thj v vic tp trung thirc hin các nhim vii, giài pháp phát 
triên kinh te nông nghip, nông thôn näm 2021. Chäm soc và phông trr kjp thôi 
các dôi tuqng gay bnh cay trông. 

- Giám sat, don dc các phuè'ng xã thirc hin t& chãn nuôi an toàn sinh h9c, 
thirc hin tháng tiêu dc khi'r trüng. Triên khai Kê hotch phát trin chän nuôi, thüy 
san và phông, chông djch bnh dng vt näm 2021, Kê hoach phông cMng bnh lâ 
mom, long móng trén dja bàn thành phô giai dotn 2021-2025. K hotch phát trin 
nông nghip hO'u co thành phô Nam Djnh giai dotn 2021 - 2025, djnh huàng dn 
nam 2030. To chuc thanh tra, kiêm tra CáC co sâ chan nuôi, git m, các d.i l thuc 
an chän nuôi và thu y. 

- Cong tác PCTT&TKCN: Xây dçmg, trin khai phuong an h dê toàn tuyn, 
phi.rang an bão v tr9ng diem, phuong an phông cMng bäo manh  và siêu bão näm 
2021; Kê hotch PCTT giai don 2021-2026; K hotch t chrc kim tra d tnthc 



2 

müa mua bäo nàm 2021. 

- Cong tác xây dirng nông thôn môi: Don dc, huông dn các xã hoan thin 
h so các tiêu chI NTM nâng cao. Thành 1p doàn thâm tra dánh giákêt qua xây 
drng NTM nâng cao thành ph Narn Djnh; Xây drng Kê hoach triên khai thçrc 
hin Chuong trInh mi xà mt san phâm (OCOP) näm 2021 thành phô Nam Djnh. 

2. Tài chInh - Thtro'ng mLi 

2.1. Thu chi ngân sách 

- Thu ngân sách: U7ic thu 562.952 triu dng, ngân sách thành pM dugc diu 
hành là 220.168 triu dàng; ngân sách xã phithng duçic diêu hành là 31.219 triu 
dng. Thu t1r kinh tê trên dja bàn: Uc thu 406.192 triu dOng, ngân sách thành 
pM duqc diu hành 149.459 triu dông; ngân sách xà phu&ng dugc diêu hành 
5.622 triu dng dtt 17% di toán tinh và thành phô (thành phô thu 18%) và bang 
92% sovi cüng kS'  (phn thành phô thu so cüng kST dat 106%)1. 

- Chi ngân sách: Urc chi 209.463 triu dng, ngân sách thành pM 184.351 
triu dng; ngân sách xã phuing 25.112 triu dông, dat  29% dir toán thành phô và 
btng 103% so vói cüng ks'. Dam bào chi theo dir toán và các khoàn chi cho con 
ngithi thim v11 dt xuât cüa thành phô. 

2.2. Thwo'ng mcli 

- Trong qu I näm 2021, tong du nç cüa các chucing trInh tin diing chInh sách 
là 10 1.944,4 triu dông vói 3.439 khách hang có dung. Tong ng qua han  dn ngày 
21/3/2021 là 807,4 1 triu dông, chiêm 0,79% du no. 

- Nhu cu mua sam các m.t hang luong thçrc thirc phm, qun áo, hang diên 
tir, do uOng, bánh kço trong qu I tang cao do thyi gian nghi Têt Nguyen dan nãm 
nay vào giüa tháng 2. Các trung tam thuong mai,  siêu thj, ci:ra hang tin Ich trên 
dja bàn thành phô chü dng tang cu&ng them 15-20% luqng hang d phuc vu 
ngui dan mua sam, don tét. Tang cuOng kiêm tra, kiêm soát thj trix&ng nhm phát 
hin, ngàn chn và xü l kjp thyi các hành vi kinh doanh trái phép, cMng buôn lâu 
hang già và gian 1n thuong mai2  

- COng tác du giá QSD dat: Thông báo 1ira chn th chüc du giá tài san là giá 
trj quyên sir ding dat cho nhân dan lam nhà & tai các khu tái djnh cu Phüc Trçng - 
Bãi Viên, DOng Quit, Ci:ra Nam (gOm 250 thira dat, tong din tIch 19.566m2, t6ng 
giá kh&i diem là 85.678.150.000 dOng), th&i gian np h so ti'x 12/3 - 22/3/2021). 

3. Xây ding co' ban và giãi phóng mt bng 

3.1. Xây drng co' bàn: Qu 1/2021, hoàn thành thi cong xây 1p 03 cong 
tr1nh3; các cong trInh clang trong qua trInh thi cong co bàn dam bão tin d so vói 

'1oi trr thu tin sir dung dt dt 18% dir toán tinh và thành ph (thành ph6 thu 23%) và bang 89% so vci cüng kS' 
(thành ph thu dt 92%). Phân Cic thuê thu diôu tiét cho ngân sách thành phô dt 28% dc toán thành phô và bang 
113% so vói ccing ks'. 
2  XLHC 25 vij 25 di tii9ng kinh doanh hang nhp 1u;20 vii = 20 di t1xng kinh doanh hang cm (pháo); bat, 1p 
h so d nghj truy t6 4 vi = 5 dôi ttrqng tang tr hang cam; 01 vii = 01 dôi tung san xuât, buôn ban hang giã. 

(1)xây dirng cng thoãt niiàc &ring Kênh (don tr &thng Dông A dn c6ng Quán Thy; (2)xây dirng c6ng thoát 
nuâc M din doan tr Nguyen Van Trôi den thràng Song Hào; (3)cài to nâng cap &rông KeIth (do?.n ttr di±ng 
Din Biën dn ding Dông A). 
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hcp dng và trin khai chutn bj du tu và du thu các dir an rni: Xây dirng khu 
tái djnh cix phumg Lc Vuqng, xay dirng cài tio Trung tiêu h9c Phim Hông 
Thai, xây drng trii s Thành üy- HDND-UBND thành phô... 

3.2. Giáiphóng mt btng: Tiêp tic trin khai và giài quyk tn tai  giài phóng 
mt bang các dir an: Khu do thj mi phIa Nam song Dào giai doan 2, dci an Dung 
Lini Hihi Phrnc kéo dài, hoàn thin phucmg an di chuyên cOng trInh di chuyên các 
h dan song tai  khu nhà 181 và 207 dung Hoàng Van Thii... theo kê hoach6  

4. Quãn 1 do thj, dat dai, môi trinrng 

4.1. Qudn lj' do thj 

- UBND tinh dã có van bàn so 3 1/UBND-VP5 ngày 22/01/2021 dàng cho 
UBND thành ph Nam Djnh t chüc 1p diêu chinh các quy hotch phân khu trên 
dia bàn. 

- Các trumg hçip vi phm tr.t tr xây ding trong qu I da dugc nhtc nhi, xà 
1 vi phtm kjp thii, dung quy djnh7. 

- Kim tra, xir 1 bin báo bj hu hông phic vii djp nghi 1 T&. Tip tiic theo 
dOi, dOn d& các dan vj xir 1 ha tang các duing day cap din, cap vin thông, ho 
ga, b cap, be dông hO, ct din tiêm an nguy Co mat an toàn giao thông, tai nan 
diên. 

- Chi dao  dam bão trt tr an toàn giao thông truâc, trong và sau djp T& Nguyen 
Dan. Hoàn thành tong kêt cong tác dam bào trt tcr  an toàn giao thông näm 2020, triên 

(1)Dr an dtthng triic trung tam phia Nam thành phé dat  97% giá trj hp dng. (2)Xây dimg khu do thj mâi phia 
Nam song Dào giai doan 1 - i.râc dat  46% giá trj hp dông. (3)Xây dirng kè ho Hang Nan và thrng dao  yen ho - ixàc 
dat 65% giá tn hqp dng. (4)Xáy di,rng dirOng Liru HCtu Phiràc kéo dài - uàc dat  53% giá trj h9p dong. (5)Cãi tao 
xay dirng nha hoc khu hiêu bo va mot so hang muc phu trcr tnirong tiéu hoc Nguyn Trai isoc dat 15% gia tn hop 
dng. Tip tiic thc hin các dr an nhix khu DTM Tây Dông Mac,  khu TDC Dông DOng Mac,  du&ng Trn Thánh 
Tong (doan tir dirng Mac  Thj Bithi den thrOng 52m)... 

Dä quyt djnh phë duyt Mo cáo nghiën cthi khà thi dir an Xây drng khu tái djnh cu phirOng LOc  Vurqng; dang 1p 
báo cáo nghien curu khá thi di,r an Xây dirng cãi tao  TrirOng tiêu h9c Pham Hông Thai. UBND tinh dà phé duyt 
nhiém viu, dur toàn, quy ch thi tuyn kin trOc Va diêu chinh ke hoach thi tuyén di vài cong trinh Xây d?ng  trii sâ 
Thành üy- HDND-UBND thành ph6; dang hoàn thin ho so hip y thiêt ké và phiro'ng an to chüc thi cong cong trinh 
xây drng thrOng gom QL 10 (doan tO di.rO'ng Trc Mac  den thrOng Phü NghTa Nam Djnh); dang 1p quy hoach chi tit 
1/500 d6i vài cong trInh xây drng khu do thj thrOng Nguyen Cong TrO, và dang to ch(xc 1ra chçn tu van 1p thiêt kê 
bàn ye thi cong và dr toán Giai don 2 cOa dr an xây dirng khu do thj mi phIa Nam song Dào. 
6  (1) dä thirc hin GPMB 105 h ãnh hirrng thuc dur an 02 dr an Khu do thj mài nam song Dào giai doan 2 (104 
hQ), dir an DirOng Luru Hun Phuxàc kéo dài (doan tO thrOng Thanh Binh den khu do thj M5 Trung) và khu TDC Lien 
Ha 1 (01 h và trá bô sung cho các h) tong so tiên chi trá là 8,86 t) dong; (02) dã hoàn thin phurong an GPMB cho 
29 hQ bj ành huOng dçrt tiêp theo thuOc  dja bàn xA Nam Van (Giai doan 2) thuOc dr an khu DIM phIa Nam Song 
Dào và hoàn thin phuong an di chuyén cong tninh di chuyên các hO dan song tai  khu nhà 181 và 207 diiOng Hoàng 
Van Thi; (03) dang niêm yet cong khai dir thào phuong an GPMB dôi vâi 68 hO dt nông nghip thuOc  dir an xây 
dung khu TDC phurong Loc Vurong 14 ho khu vuc cau Da thuoc dir an dau tur xay dung khu trung tam le hoi thuoc 
khu di tIch Ijch sü van hOa Trân, 105 hO thuOc d an cái tao,  nâng cap các cong tninh thiêt yêu doan Ha NQi - Vinh, 
tuyen durOng st Ha NOi  - Thành ph6 Ho ChI Minh và 18 hO (dot 1) dja bàn xä Nam Phong thuOc  dir an Nãng cp h 
thng cong trinh phOng chông 1it bAo de hUn song Hông và ta song Dào. 

TruOng hop vi pham v tp kt 4t 1iu tai  dja bàn phurOng Quang Trung, da durqc UBND phi.rOng xcr 1 và ban 
hành Quyét djnh xü pht; Cong ty TNHH Qu'nh Giao tiêp tiuc thi cong khi china cO GPXD tai  phuthng  LOc  HOa; 
lnurOng hop Ong Nguyen Ng9c Chién xa Nam Phong dä Ip  Bién bàn vi pham hành chInh v vic xây coi nâi trén 
dt ruOng sCr dicing sai miuc dIch; 03 truOng hop vi pharn trot tir xây dirng trén dja bàn phurOng Nàng Tinh và 01 
thrOng hop vi pham tnt tr trén dja bàn phuOng NgO Quyen (hành vi tr sura chtta, cái tao  nhà a cü thuOc SHNN); 
04 tnurOng hop xay dirng câu tam  qua muong kênh gia tai  dja bàn phurOng M Xá dá durçic UBND phurOng cOng DOi 
QLTTDT 1p bién bàn vi pham hành chInh. 
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khai nhim vii näm 2021. Ban hành K hoach Näm an toàn giao thông 2021. 

- Tip tiic các cong tác quàn 1 nhà cü thuc SHNN; Chi dto các dan vj lien 
quan theo dôi, xü 1 tInh trtng nguy hiêm tai  khu nhà sO 181 và 207 du&ng Hoàng 
Van Thy, thành ph Nam Djnh. 

- Duy trI thithng xuyên cOng tác v sinh mOi truông, chinh trang do thj theo 
hçp dông gitta UBND thành phô và Cong ty Co phân mOi trumg Nam Djnh, Cong 
ty c phn cOng trInh do thj. 

4.2. Quán lj dlh dai và môi trith'ng 

- Tin hành kim tra, rà soát Cong tác cp gity chirng nhn quyn si:r dyng dt 
trén dja bàn các phu&ng xã. 

- Thirc hin cOng tác cp giây chirng nhn quyn sir dyng dt cho 149 tru?mg 
hcp theo quy djnh8. Cho phép 12 ho sa chuyên myc dIch sü dyng dat vi din tIch 
1.807,42 m2. 

- K hoach sir dyng dt näm 2021: UBND thành ph dã cOng khai, thông báo 
d các dan vj có nhu cu sir dyng dat triên khai thirc hin thu hôi dat, giao dat, 
chuyn myc dIch sü dyng dat. 

- Vic l.p Quy hoach sir dyng dt thyi k' 202 1-2030 cüa thành ph Nam 
Djnh: dan vj tu van dã diêu tra thu thQp xong thông tin tài lieu, thu câu sir dyng 
d1t cüa các xä, phung, các dan vj có thu câu si:r dyng dat giai dotn 2021-2030 và 
dang tin hành các buâc tiêp theo theo quy djnh. 

- Cong tác môi trumg duqc quan tam, tang cumg tuyên truyn, kim tra 
hisàng dn các dan vj; vic bão v môi trixing gàn lien vi hot dng hang ngày 
nhu: hn chê vic si dyng tüi nylon khó phân hüy, khuyên khIch sà dyng các san 
phâm than thin vâi môi tr1Iing, lôi sOng xanh...; Chi do các dan vj tang cu&ng 
quàn 1 cOng tác bão v môi trumg trên dja bàn thành phô và ban hàth K hoch 
tO chi'rc các hott dng hi.thng irng Ngày Nrn9c the giâi và Ngày KhI trnng th gii. 

5. Van hoá- xã hôi 

5.1. Giáo dic - Dào tao 

- Nâng cao cht luçing giáo dyc toàn din các cp hpc; t chüc kim tra chat 
hrqng và triên khai thim vy t'rng bce k dam bão ké hoch. T chüc cho các 
trung tham dr các kS'  thi van hóa, the dyc the thao ciLia Tinh dt kt qua ca09. 

8  Trong do: 85 tnr&ng hcip thuc din cp GCN QSDD 1n du, 39 trueing hcip thuOc  din thng giá quyn si ding 
dat, 17 tnro'ng hçip thuc din nhã ser hu nha nuâc, 1 trueing hcip thuc din thu hôi dat thrc hin dr an Van hóa 
dn Trn, 7 tnrOng hçip thuc din di chuyên giãi phong mt bang; cong nhn bô sung din tIch tang them cho 09 
tnremg hcip; phé duyt phixmg an xü 1' dôi vài các hO sci diving dat không hçip pháp và thu NVTC khi di.rçic cong 
nhn QSDD cho 01 tnremg hçcp tai  phLreing M Xá, 01 trueing hçrp tai  phuemg Ha Long; phé duyt phi.wng an diu 
chinh NVTC cp GCN QSDD, quyn sei hthi nhà a và tài san khác gân lien vài dat cho 05 trueing hçrp t?i  phuemg 
Trueing Thi, 03 trueing hqp tai  phueing M Xá, 02 trueing hçip tai  phueing Thông Nhât. 

Dôi tuyn hc sinh tiu h9c dr thi hung bin ting Anh cp tinh cp Tiu h9c: dat  thành tich xut sac, xp thi Nht 
toàn doàn vài 9 h9c sinh dt giãi: 02 giãi Nhât, 05 giãi NhI, 02 giâi Khuyén khIch; cap tinh cap THCS có 12 hoc 
sinh cUa trueing THCS Trân Dang Ninh dir thi dëu dt giãi, trong do 04 giãi Nhât, 04 giâi Nhi, 03 giâi Ba và 01 giái 
KK, toàn doàn xu&t sac dan dâu toàn tinh. 
- Tham dr Giao kru K5 nang tham gia giao thông an toàn cap tinh, dQi tuyn giáo viên và hc sinh thành ph dt 
thành tIch xuât sac xêp thr Nhât toàn tinh vài 3 nOi  dung  dat  giãi Nhât và 1 nOi  dung dt giái N1i. 
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- Chi do các trung lam t& cong tác quàn 1 d.y them - h9c them trong Va 
ngoài nhà tru&ng, dc bit cOng tác quàn 1 thuchi các khoãn dóng gop cUa cha mc 
h9c sinh; toàn ngành tip tic kiêm tra, thüc day cOng tác xây dirng tru&ng chuân 
quc gia, trung Xanh - Sach - Dçp - An toàn và Thu vin chuân; chi dao  tOt cong 
tác an toàn trueing hçc, phông chng cháy n, ngãn chn hçc sinh cO biêu hin hu 
va vi phtm pháp lut, dam bão tuyt dôi an toàn trung h9c. 

5.2. YtDânsô 

- Chü dng phông chng, thirc hin hiu qua cOng tác giám sat, kim tra phát 
hin các loti djch bnh; thirc hin tOt cOng tác khám chüabnh và thuông trirc cap 
ciru, không có tCr vong do djch, khOng có tai biên trong diêu trj; Thirc hin tOt cOng 
tác bâo dam an toàn thirc phâm trong djp Têt Nguyen dan Tan Siru näm 2021, 
không xày ra ng dc thirc phâm trên dja bàn thành phô. Kiêm tra các ci si djch 
vi an ung phc vii các di bong tham gia giãi bong dá chuyên nghip quOc gia 
näm 2021. To chüc khoanh vüng, khOng ché djch sot xuât huyêt, d.p djch thanh 
khi& môi truông tai  0 djch xây ra tti phumg Vj Hoàng, Trân Quang Khãi. 

- T chüc tp hun cho can b y t tham gia doàn khám tuyn si'rc khóe 
NVQS theo Cong van 3026/H41-H50 ngày 20/10/20 17 cüa Tong cic H,u can- K5 
thut, B5 Cong an, các quy djnh theo hithng dan so 180 1/SYT-NVY ngày 
12/11/20 18 cüa Sâ Y tê tinh Nam Dinh; To chüc khám sCrc khOe cho thanh nien 
thirc hin nghTa vçi tham gia cong an nhân dan näm 2021; Ban hành kê hoach khám 
sue khôe tuyên sinh quail sir däng k dir thi vào các h9c vin, truYng dai  h9c, 
tru1ng si quan và cao dang quân sir näm 2021. 

- U'rc s tré sinh ra 3 tháng dâu näm 2021 là 673 cháu giàm 05 cháu so vâi 
cüng kS' näm 2020 (678 cháu); SO con thu 3 tth len là 85 cháu tang 01 cháu so 
cüng kS' (tháng 3/2020 là 84 cháu) 

- T chic thm djnh và cp giy dü diu kin an toàn v sinh thirc phm cho 
02 c sâ san xuât và kinh doanh thirc phâm; TO chüc tp huân cho 155 1ut nglxi 
ye kien thrc an toàn v sinh thirc phâm cho các co s dai  l thuOc, nhà thuc, qu.y 
thuOc có kinh doanh thirc phâm chüc näng trên dja bàn thành phô; kiem tra 03 cq 
si khám chüa bnh, các nhà thuôc trên dja bàn thành phO, trong do xr pht 02 cci 
s khám chüa bnh vâi so tiên pht là 12.000.000 d 

* Cong tácphOng chO'ng djch C'ovid-19: 

Trithc din bin phirc ttp cüa dai  djch Covid-19, thirc hin nghiem chi dto 
cüa Tinh üy, UBND tinh, trien khai thrc hin nghiem quy djnh ti Cong din ngày 
05/01/2021 cüa Thu?ing trrc Ban BI thu Trung mmg, Chi thj so 05/CT-TTg ngày 

- Thi gião viên chü nhirn giôi cp tinh dt thành tich xut sac, xp thu Nht toàn tinh, cã 5 giáo viên cüa thành ph 
d thi du dt giãi Nht cap tinh. 
- Thi TDTT ngãnh GD&DT tinh Nam Djnh di tuyn h9c sinh tiu hçc cüa Thành ph dt 02 giãi Nht, 01 giãi NhI, 
01 giãi Ba và 04 giãi Khuyn khfch. 
- Tham gia cuOc thi TOEFL PRIMARY, có t6ng so 850 h9c sinh dr thi; trong do cO 6 HS dt Bi, 290 HS dt A2, 
359HSdatA1. 
- T chüc tOt k' thi h9c sinh giOi các mon van hOa lap 9 Va TDTT cp thãnh ph, I?a  ch9n 287 h9c sinh lap 9 dr thi 
h9c sinh giOi các mon van hOa cp tinh, két qua có 182 h9c sinh dt giãi, trong dO có 10 giâi Nhât, 54 giai NhI, 64 
giãi Ba và 54 giãi KK, toàn doàn xut sac dn dâu toàn tinh. 
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28/01/2021 cüa Thu trnrng ChInh phü, Thông báo s 26/TB-VPCP ngày 
08/02/2021 cüa Van phông ChInh phU và các van bàn chi dao,  huàng dan cüa cac 
B, ngành Trung uclng. Yêu câu các cci quan, &m vj dê cao cành giác, tuyt dôi 
không chü quan lo là; quán trit sâu sac phucmg châm "chông djch nhu chông 
gic"; ly phOng djch lam u'u tiën. Barn sat tinh hlnh, san sang các kjch ban, 
phucmg an dam bâo dáp ing các tInh huông djch bnh có the xày ra. Tiêp tiic triên 
khai thim viii, giài pháp tháo g' khó khän cho san xuât kinh doanh; thirc hin kjp 
thñ các chInh sách cüa Nhà nithc h trq ngu?ii dan và doanh nghip gp khó khän 
do dai dich Covid-19. 

Kin toàn Ban chi dto phông chng djch cüa thành ph; phân cong chi tit 
phii trách dja bàn và nhim v11 cho các thành viên Ban chi dto. Thirc hin kjp thyi 
cong tác truy v&, theo döi, each ly, xét nghim dôi vi các tnthng hçp theo quy 
djnh. Tiêp tiic day math  tuyên truyên ye tInh hIth djch bnh, các bin pháp phông, 
chng dtch  theo chi dao,  khuyên cáo cUa B Y tê. Thirc hin chi dao  cüa UBND 
tinh, thành phô dã thông báo cho phép các ca s& kinh doath djch vi karaoke, vu 

tru&ng, quán bar, xông hoi, massage, các cci sâ cung cap trO cho'i din ti1, truy cp 
internet hoat dng trâ laj  ké tü ngày 16/3/2021 nhung phãi dam bão các bin pháp 
phOng chông djch theo quy djnh. Den nay, trên dja bàn thàth phô chua nghi nhân 
trrnrng hçp nào drnmg tIth vOi Covid- 19 trong cong dông. 

5.3. Van hóa, Thông tin, Th thao 

- Hrnng dn các phu&ng xã, cci quan, dcm vi tuyên truyn v xay dçmg tuyên 
phô van mith do th. To chirc tot các hoat dng van boa, the thao, tuyên truyên 
mrng Dãng, mmg Xuân Tan Siru, chào mfrng các ngày l lan cüa cã nuâc. 

- Tong két Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dimg dai song van hóa näm 
2020". Kêt qua dà xét duyt và cong nh.n cho 109 dan vj dat  tiêu chun Np sng 
van hóa näm 2020. 

- Xây dmg k hoach t chüc Dai  hi TDTT c.p thành phé ln thu IX näm 2021 
tiên tài Dti hi TDTT tinh lan IX näm 2021; huang dn các phrnmg, xã v cong tác 
tuyên truyên và quy mô tO chuc Dai  hi TD]IT cap cci sa ln thu IX, nam 2021. 

- Diimg th chüc L hi khai An den Trn xuân Tan Si:ru 2021 d tp trung 
phOng chông djch bnh COVID-19. 

5.4. Lao d3ng - Thu'ing binh - Xd h5i 

- TIc hin tt chIth sách cho ngiRii Co công, chIth sách an sinh xã hi. Thirc 
hin tot các chith sách ixu dâi, tang qua dôi vii ngi.thi có cOng; trçl cp dt xut di 
vai các h qua nghèo, dôi tuçing bão trq xâ hi than dip  T& Nguyen dan Tan Siru, 
dc bit là vic duyt, phát qua cho các din di tuçmg'°. 

- Hoan thin các thu tçic nghim thu thanh toán theo quy djnh vOi cci quan 

10  T6 chàc t.ng qua nhân djp T& NguyOn dan 2021 cho 6.643 ngiii cO cong trOn dja bàn thành ph; trq c&p Tt cho 
3424 di tu'qng BTXH. Chi trã trq cap thix&ng xuyén trên 55,8 t dông cho các din dôi tLr9ng dam báo dOng, dO, 
kjp th,i. Thm djnh ho sc than nhân 1it s5, ngtthi HDKC giài phong dan tc, ngu?ri HDKC nhiOm CDHH, tuât 1it 
s5, tO dày, LTCM, TKN, Cru chin binh chêtdé nghj htiOng mai tang phi và trçl cap I Ian: 73 hO sco; Thâm djnh h 
s, 1p danh sãch ngr&i HDKC &rçoc ttng bang khen cOa chO tjch UBND tinh: 15 ho so; Xác nhn cho 98 Iirçit 
ngi.rOi có công; d nghj hincng mai tang phi, và trq cap mt lan cho 70 trll&ng hçp ngi.rOi thO cOng. 
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BHIXH v the BHYT cho các d& tuçing thuc din h nghèo, h cn nghèo. 

- Xây dimg Kê hotch phông chng t nn mui dam, KH phông chông ti 
phm mua ban ngui và các KH to chtrc thirc hin cai nghin, quail 1 sau cai 
nghin ma tüy trên dja bàn thành phô nàm 2021. 

6. Quôc phông, An ninh, Ni chInh 

6.1. Quân sir, qucphàng djaphwo'ng 

- Duy trI nghiêm ch d thix?mg trirc SSCD, PCCN, PCTT&TKCN; ph6i hçp 
vi các hrc luçing nm chic tmnh hInh dan tc, ton giáo, du 1un xã hi trên dja bàn, 
tInh hInh djch bnh Covid-19, kjp thii xü 1 có hiu qua các tInh huông có the xây 
ra, gitt vttng ANCT-TTATXH trên dja bàn. 

- Ban hành chi thj lãnh dao,  chi  dao  th?c hin thim v11 QP, QSDP näm 2021; 
T chIrc L giao, than quân näm 2021, dam bâo hoàn thành 100% chi tiêu giao 
quân, an toàn, dung 1u.t. 

6.2. An ninh chmnh trj - trçlt 4 an toàn xii h3i 

- TInh hInh an ninh trt tir duçc dam bâo; Chü dng nm chc tInh hInh, bào 
dam an ninh, an toàn trçi s các ca quan Dâng, chInh quyên, 1ixc luçmg vU trang 
nhân dan; các hoat dng van hóa, xã hi, the thao, thuang mti trên dja bàn, các 
diem vui chth giái trI, sinh hoat  tin nguông ton giáo... Thirc hin có hiu qua dqt 
cao diem tan cong trân ap cac loai tôi pham, tê nan xä hôi, däc biêt la tôi pham ma 
tüy, các ô nhóm lu'u math, con o, trm cap tài san; cong tác dam bâo an toàn giao 
thông, trât tix cong cOng va trât tu dO thi, bao dam trât tu an toan xä hôi Mc dat 
cao diem tuân tra, kiêm soát bâo dam TTATGT, gän vâi phông ngra ti phtm. 

- Nm chc tIth hInh mâu thun khiêu th trong ni b nhân dan, tInh hInh lien 
quan den hott dng ton giáo, không dê xây ra dt xuât, b.t ngi. 

- Pham pháp hIth sr: xãy ra 30 vi, tang 2 vii so vth cüng kS'.  Dã diu tra lam 
rô 28/30 vi, dat  93,33 %11 

- Tai, t nan  xã hi: xây ra 2 vi tai nan,  va cham giao thông duèng b 1am 2 
ngi.thi bj thuang. Xày ra 13 v1i 13 ngi.thi chêt do tir tü, bnh 1g..., 02 vii cháy không 
có thit hai ye ngui, thit hai ye tài san khOng dáng k. 

6.3. Thanh tra, tiê'p cong dan, giii quylt khiu nczi  t cáo; plthng, ching 
tham nhüng. 

- Trin khai 03 cuc thanh tra (01 cuc dt xut, 02 cuôc theo k hoach). 

"Bit 17 di ftrqng truy na, khñ tó 2 vi 3 dti tixcng 1in quan hot dng "tin dung den". Trit xOa, lam tan ra 4 
nhóm hInh si,r. Bit, 1p ho so dê nghj truy to ii 24 dôi tirclng dánh bac.  Bat, XLHC 42 vi 103 dôi tiJçng dánh 
bac. Bat 3 vv 8 Mi tircmg môi giài, mua ban dam. L.p hO so &ra 4 dôi tixcng di CSGD theo ND 02/CP, 4 dôi t119'ng 
hinh sir vào quãn l, giáo diic tai  phii0ng theo ND 11 IICP, 69 thanh, thiêu niên hu quãn 1, giao d,ic theo D an 979 
cOa UBND thành phô. Bat, xr 1 79 vi,i, 81 dôi tu'gng rnua ban, tang tr, si di,mg trái phép chat ma tOy. XLHC 80 vu 
80 Mi tizgng sO ding trOi phép chat matOy. Lp 05 ho so dua dôi tlIng di cai nghin bat buc theo ND 221/CP; 59 
h so dua dôi t1Ing vão gino di,ic tai  xa, phtrOng theo ND 11 1/CP; 37 ho so cai nghin ma tuy" ti gia dinh, cong 
Mng theo ND94/CP. Bat gifl, xfr 1 20 vii 20 dôi ttrqng tang trti, sü di,ing hang cam (phOo na). XLHC 49 tr11ong hp 
vi phm VSATTP và BVMTr. Tang cuOng kiêm tra các co sâ kinh doanh cO diu kiên v ANTT, tuyên truyan, 
kiam tra v PCCC, phát hin xir 1' 40 co sâ kinh doanh Co diêu kin vi phm va ANTT; 35 co sâ vi phm quy djnh 
va PCCC,và 126 tnrO'ng hçp vi phm 1ut cix trO. Thu 01 sOng hoi, 11 dao kim các loai, 4 viOn dn do nhOn dan 
giao np. Phát hin 3.809 tnr&ng hqp vi phm ye GTTT; pht 1,359 t' dong. 
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- T chüc tip cong dan, giâi quyt kjp thii dan d nghj cüa cong dan. Qu I, 
các cap các ngành trong thành phô dà tiêp 246 phiên véii 53 luçit ngui, trong do có 
06 doàn dông nguôi, giàm 20% so vi cüng ki nàm 2020 (qu I näm 2020 toàn 
thành phô tiêp 65 lucit nguñ)12. 

- Toàn thành ph tip nhn 108 dan (qu I näm 2020 là 84 dan), tang 29% so 
vci cüng k' nàm 2020. Trong do có 16 dan trüng lap, 92 don phát sinh, 75 don 
thuc thâm quyên, 17 dan không thuc thâm quyên (cac dan không thuc thâm 
quyn dã hutng dn nguii dan chuyên dan den co quan có thâm quyn giâi 
quy&)13. 

- UBNID thành ph dã tng kt; xây dirng báo cáo vic thirc hin Chi th 
10/CT-TTg cUa Thu tu&ng chInh phü Vê vic tang cuO'ng xir l, ngän chin Co hiu 
qua tInh trng nhüng thiu, gay phiên ha cho ngithi dan, doanh nghip trong giâi 
quyt cong vic và Báo cáo ket qua thçrc hin Ké hoach so 104/KH-UBND ngày 
22/8/20 19 cüa UBND tinh ye thirc hin dê an "Tuyên truyên, phô biên, giáo diic 
pháp lut ye phOng, chông tham nhüng giai doan  2019-202 1". 

6.4. Twpháp 

- Ban hành Quy& djnh Chuang trInh trçng tam cong tác Tu pháp näm 2021 
và Kê hoich Cong tác phô biên, giáo diic pháp lut; hOa giài ca sy, xay dirng cp 
xä dt chuân tiêp cn pháp lut nàm 2021; Ké hoach Cong tác cüa Hi dng ph 
biên, giáo diic pháp lust  thành phô nàm 2021; Tong k& dánh giá k& qua cong tác 
PBGDPL näm 2020 và triên khai Kê ho.ch PBGDPL näm 2021. 

- Ban hành K hoach thirc hin cong tác quán l xu l vi phtm hành chInh va 
theo dOi tInh hInh thi hành pháp lut nàm 2021 và K hoach thirc hin chinh sách 
trçi gii1p pháp l cho ngui khuyêt tt có khO khän v tài chInh trên dja bàn thành 
phô Nam Djnh nam 2021. 

6.5. TE chá'c b3 may - xây drng chInh quyên 

- Tong hçip, thm djnh các dr tháo quy djnh si:ra dM, b sung chüc näng, 
nhim v11, quy djnh so luçmg cap phó cUa các phOng chuyên mon thuôc UBND 
thành phô theo Nghj djnh so 108/20201ND-CP ngày 14/9/2020 cüa ChInh phü và 
Quyt dnh quy djnh so lucing cap phó cUa các dan vj dê ban hành lam co sâ t 
chuc thirc hin theo quy djnh. 

- Chuân bj các diêu kin Va triên khai các buâc dam bâo dung quy djnh d 
to chüc cuôc bau cir dui biêu Quôc hOi và dai biêu HDND các cap 

nhim k' 202 1-2026: Thành ltp Ban Chi do, Uy ban Bau ci:r, các tiêu ban cüa Uy 

1, . . . A . . . . Trong do: Thanh pho da to chuc tiep 6 phien tiep 29 luvt, 05 kM trung, 24 de ngh, kien ngh, tiep 02 doan dong 
ngui (doàn mt so h dan x Lc An, doàn mOt  so hO dan to 6 Dông Mc phrOng LOc  Ha); PhuOng, xà tip 240 
phiên, 33 luçt ngii?i, 04 doàn dong nguii (P.Vj Xuyén, Van Miêu, Trân Quang Khài). 
13  Thành ph tip nhtn là 84 don: 16 don tri1ng 1p, 68 dan phat sinh (co 51 don thuOc thm quyn du là d nghj, 
kin nghj, 17 dan khong thuOc  thâm quyên), tang 39% so vài cüng ks'. Phii&ng, xa tiêp nhn là 24 don dê nghj, kin 
nghj thuOc thâm quyên, (näm 2020 là 33 don) giãm 27% so vài cüng kS'  nàm 2020. D cO chi dao,  giài quyêt di vài 
6 8/75 dan thuOc thm quyén, dat  91%. Trong dO: Lành dao  UBND thành phô da chi dao,  giao các co quan chuyën 
mon giài quy& 51/51 don thuOc thâm quyn, dt 100%; Các phuOng, xa dà và dang giài quyët 17/24 don thuOc thm 
quyên, dat  75%. 
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ban Bu Cu thành ph&4. T chüc Hi nghj trirc tuyn quán trit, trin khai các van 
ban chi do ye cong tác bâu cü. Tham gia hi nghj trixc tuyên toân quôc tp huân 
nghip v1i cong tác bu ci:r di biêu Quôc hi khóa XV và ctai biêu HDND các cap 

nhim k' 2021- 2026. Ban hành các Kê hoach triên khai và các ni dung có lien 
quan dn cong tác bu cr; quyt dnh thành 1p 12 ban bâu cir dti biêu HDNID 
Thành ph& nhim k' 2021- 2026. To chüc thành cong 02 hi nghj hip thuang 
(thn thu 1, 1n thu 2) d thóa thutn 1p danh sách so b nhüng ngui iirng cu dai 
biu HDND Thành ph khóa XVII, nhim k' 2021-2026. Phát dng phong trào thi 
dna trong cong tác bu ci:r dai  biêu Quôc hi khóa XV và dai  biêu HDND các cap 

nhim k' 202 1-2026. Kin toàn va phân cong thim viii Lãnh dao  UBNID thành 
phô, các Uy viên UBNID thành phô. 

- Hoân thành cong tác tip nhn ho so và phiu däng k)' dir tuyn cong chic 
phithng, xã. Quyt djnh thành 1p các Hi dông tuyên dung và ban giüp vic cüa 
Hi dng theo dung quy djnh. 

- Thrc hin tot cong tác quãn 1' nhà nuc v ton giáo. 

7. Cal cách hành chInh 

- Các lTnh virc tai  B ph.n tip nhn và trá kt qua cüa thành ph duy trI hoat 
dng bInh thumg, qu I näm 2021 dã tiêp nhn tong so 2794 ho so', giâi quyt 
2045 h so, dit 73,1%, không có ho so qua 

- Trong qu I 11am 2021, UBND thành ph dã tip nhn 1452 h so trên Cng 
djch vi cong'6  (dã giái quyêt 1105 ho so truâc vàl 14 dung han,  233 h so dang giãi 
quyêt, 11 ho so trâ iai,  không có ho so qua han);  tiêp nhn 641 ho so müc d 4 và giái 
quyêt 82 ho soliên thông thuc linh vrc Lao dng — Thuong binh và xã hi. 

- Trin khai thirc hin djch vv cong tr?c tuyn muc d 4. Trin khai nhp h 
so trên cOng djch vi cOng tWc  tuyên cüa tinh tai  25 phuô'ng, xã. Trong do: 25/25 
phung, xã dã thirc hin nhp ho so trên cOng djch vii cOng trirc tuyn cüa tinh. 11 
có phuO'ng, xã dê ho so qua han  trên cOng djch vi cOng cüa tinh: Cua Nam, Ha 
Long, Lc Ha,  Lc Hôa, Ngô Quyen, Thông Nhât, Trân Hrng Dao,  Trung Thi, 
Van Miêu, Nam Phong, Nam Van. 

- Râ soát, dánh giá và tir chm dim chi s câi cách hành chInh cüa thành ph 
näm 2020; Thirc hin báo cáo chInh phU ye cOng tác kiêm soát TTHC và thc hin 
co che mt cüa, mt cua lien thOng. 

II. Dánh giá nhIrng két qua dt d.rçrc 

Thirc hin nhim viii Qu I nàm 2021 trong tInh hInh djch bnh Covid-19 xut 
hin trâ 'ai  trong cong dOng ni.thc ta vi tOe d lay lan nhanh han, vào dung djp Tt 

14  Tiu ban Tuyên truyn; Tiu ban NOi  chInh, giái quy& khiêu ni, th cáo; Tiu ban chi do cong tác dam bào an 
ninh chInh trj, trt ttr an toàn xà hOi  Va y té. Các Tiêu ban d h9p, phân cong nhim vv các thành viên va xãy drng, 
trin khai k ho?ch cu th thi.rc hiën các nhiêm vu 
15  Trong dO: 571 h so' mua ban QSD dt, 848 h so dang k' giao djch dam bào, 153 h so dInh chInh GCNQSD 
dat, 36 h so tách thira, 116 ho so' cap phép xây dimg, 62 ho so dang k' kinh doanh; chrng thirc bàn sao giAy t&: 143 
trithng hçip; chirng thrc chU k ngithi djch: 21 trusng hcsp; chUng thirc hcvp dong giao djch khác: 03 truOng hop; 
Cap bàn sao trIch 1pc hO tjch: 68 trithng hop; Thay dOi, cài chinh hO tjch: 16 truOng hop... 
'6 Trong do tiap nhân mài là 1378 h so, 65 h so chuyan tr kS'  trirOc. Trong 1378 h so' tiap nhn mài có 746 h so 
tiêp nhn trrc tiêp, 641 hO so' tiêp nhn trrc tuyên. 
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Nguyen dan Tan Siru, song vâi sir quy& tam cüa cã h thng chInh trj, sir cô gang 
cüa cong dng doanh nghip và nhân dan, tInh hInh kinh té - xã hi cüa thành phô 
tip tic duy trI n djnh và phát triên so vOi cUng kS. 

- Thijc hin nghiêm chi dao  cüa Trung uong, cüa Tinh ye vic chuân bj tot 
các diêu kin dê nhân dan don Têt Nguyen dan Tan Si:ru vui tucii, lành mnh, an 
toàn, tit kim; dam bào mci nhà, mi ngithi dêu duçic vui xuân don Têt. 

- Các c.p, các ngành dâ thirc hin nghiêm chi dao  cüa Trung uang, cüa Tinh 
v cong tác phông, chông djch Covid-19; triên khai quyêt 1it, chü dng, kjp thii 
dng b các giái pháp, phü hçip vói tInh hInh ti dja phuang; thirc hin "m1c tiêu 
kép" vi'ra quyt 1it phOng chông djch, v1ra t.p trung phiic hôi và phát triên kinh tê - 
xä hôi, bâo dam di sng nhân dan, dn nay chua ghi nh.n trixng hçip di.rcng tInh 
v1i Covid-19 trong cong dông. 

- Các cp, các ngành dâ tp trung trin khai thirc hin thim vçi ngay sau k5' nghi 
Tt Nguyen dan. Hoàn thành dir thâo Nghj quyêt chuyên dé cüa Ban chap hành Dâng 
b tinh khóa XX v "Xây dimg, phát triên thành phô Nam Djnh giai do.n 2021-2025" 
va Du thao Kê hoach cua tinh thuc hiên Nghi quyêt Tich cuc chuân bi cac diêu kiên 
phic vçi bâu cir di biêu Quôc hi khóa XV và dii biêu HDND các cap nhim k5' 
202 1-2026 theo diing kê hoach  và quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Kin toàn và phân cong thim v1i Länh dto UBND thành ph, các Uy viên 
UBND thânh phO. 

- T chüc thành cOng L phát dng let trng cay du xuân Tan Siru näm 2021. 
Không dê xãy ra tInh trtng lay lan, büng phát djch bnh trên cay trông, vt nuôi. 

- Giá trj san xuât cOng nghip có tOc dO tang tru&ng khá, tang 8,26% so vth 
cUng k5'. 

- Các cong trInh, dir an duçic quan tam chi do, hoàn thành thi xOng xây 1p 
03 cOng trInh, tp trung trién khai, thirc hin các thu tiic dâu tu xây dimg các cOng 
trInh trçng diem: Xây dirng khu tái djnh cii phu&ng LOc  Vucmg, xây dimg cái tao 
Tnuing tieu hc Phm Hông Thai, xây d%rng tri sâ Thành üy- HDND-UIBND 
thành phO... 

- Quan tam thirc hin dy du, kjp thii các chInh sách an sinh xã hOi,  chäm lo 
Tél cho nguYi có cOng, các dOi tuçmg chInh sách. Ngành giáo diic tip tiic duy trI 
dugc thành tIch cao, dk dau toàn tinh tai  cac k5' thi hc sinh giOi näm hçc 2020-
2021. TO chüc tot các sr kin van hóa, the thao dam bao an toan trong diu kin 
phOng, chông djch Covid-19. 

- Hoàn thành 100% chi tiêu tuyn quân dam bao an toàn, cOng khai, cong bang, 
dñng lut. COng tác giãi quyêt khiêu nai  to cáo, tiep cOng dan dixçic quan tam và 
thiring xuyênchi dao  quyêt 1it. Dau tranh, tran áp tOi  phm, t nan  xä  hOi  duçic tang 
cu&ng dat  nhiêu két qua; An ninh chInh trj, trt t%c an toàn xã hOi  duçic git vfrng. 

A• III. Nhtrng kho khan, ton tu hn che 

- TInh hInh djch bnh Covid-19 din bin phüc tap, khó 1u6ng, tác dng trirc tip, 
sau rng den các hoat  dng kinh te - xã hOi  vOi müc dO ãnh hu&ng ngày cãng 1n. 
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- Vn con xãy ra tInh trng vi phm d.t dai, trt tr xây d'irng trên dja ban. 

- Tiên d thirc hin mt sé cong trInh, dr an chija dam bào tin d d ra Nha 
may din rác Greenity Nam Djnh tai  xã M Thành, huyn M Lc); Cong tác giâi 
quyêt ton tai ye Giâi phóng m.t bang mt so dr an cOn chua dat  yêu câu nhii: Dir 
an xây dirng tuyn dithng triic trung tam phIa Nam thành phô, kê ho Hang Nan... 

- Ch.t lucing tham mini trong triên khai thirc hin nhim v1j thuc ngành, lTnh 
vrc phii trách chua dat  yêu câu. 

- Viêc thp h so trên Cng djch vii cong trrc tuyn tai  mt s don vj chua 
d'ixcc quan tam dung m1c; 11 phiRmg, xã dê qua han  giài quyêt ho so trên Cong 
djch v cong tr1rc tuyên cüa tinh (Cüa Nam, Ha Long, Lc Ha,  Lc Hôa, NgO 
Quyn, Thng Nh.t, Trân Hrng Dao,  Tnr?ing Thi, Van Miêu, Nam Phong, Nam 
Van); 02 phu&ng xà Quang Trung, xã Nam Van không gi:ri van bàn trên Tntc lien 
thông van bàn Quôc gia. 

IV. Nhim vi,i tr9ng tam Qu II nãm 2021 

D thçrc hin thing 1çi các m11c tiêu, nhim vçi phát trin kinh t - xã hôi, quôc 
phông - an ninh nàm 2021; ngoài các thim v11 thu0ng xuyên, trong Qu II 11am 
2021 can tp trung thçrc hin nhtthg nhim vii tr9ng tam sau: 

1. San xuât 

- DOn dc các phithng xã có dat nông nghip chàm sOc t& lüa vi Xuân. Theo 
dOi, chü dng kiêm soát djch bnh trên cay trông, 4t nuOi không dê djch beth 
ra trên dia bàn. 

DOn dc t chüc dai  hôi thành viên HTX NN nhiêm kS'  2020-2025 và 
chuyên dôi HTX theo Lu.t HTX 2012. 

- DOn dc tin d thirc hin xây drng NTM nâng cao cüa 3 xa: Nam Phong, 
Nam Van, Lc An. 

- Chü dng thu?mg trrc; phOng ngi'ra hiu qua, 1rng phó kjp thyi vâi din bin 
tInh hInh thiên tai và biên dôi khI hâu. 

2. Tài chInh, thirong mi 

- Theo dôi, nm b&t tInh hInh san xu.t kinh doanh cüa các doanh nghip dan 
doanh trên dja bàn thành phô và tInh hInh biên dng cüa thj truYng. 

- Tang cu&ng don d&, thu np ngân sách và du giá quyn sir diing dt dam 
bão chi tiêu theo kê hoach. 

- Tang ciiO'ng Cong tác quân l hoat dng kinh doanh ban lé khI hóa lông LPG 
chai, rugu, thuôc la 

3. Xây dirng co ban, giãi phóng mt bang 

- Hoàn thành phé duyt quy& toán tài chInh các dir ánlcOng trInh: gm xây 
dimg du&ng gom QL10 (doan tui TTTDTT tinh den trii sâ CA tinh); xây dmg khu 
TDC phiic v1i GPMB phung Cua Nam Giai doan 1; quyêt toán tong the dir an 
Nâng cap do thj Nam Djnh; 1p quy hoach  1/5 00 khu do thj mi Phü ôc, cãi tao 
xây dmg nhà dê xe Trung tam bOi throng chInh trj thành phO Nam Djnh; di chuyn 
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cap ngm 22kv ct xut tuyn 1 476, 479 tram bin áp khu TDC Phüc Tan; câi tao 
süa chra trçi s& Trung tam djch v Nông nghip thành phô Nam Djnh. 

- Tip tic thi cong các cong trInh dang thirc hin dam báo tiên d: tuyên 
&thng tr1ic phIa nam thành ph (doan nôi Tinh 1 490C den vj trI giao vi dung 
dn C.0 Tan Phong; khu do thj mi phIa nam Song Dào; du&ng Luu Hcru Phuc 
kéo và khu TDC Lien Ha 1; câi tao  nhà hçc, khu hiu b và mt so hang miic phçi 
trçi tnrng tiu h9c Nguyn Träi và xây dmg kè ho Hang Nan và du&ng dao  yen 
h. Kh&i cOng thi cong cOng trInh xây dçrng dumg gom QL10 (doan tt'x du&ng Tue 
Mac dn duTmg Phü Nghia Nam Djnh) 

- Trin khai d.0 tu các dir an theo k hoach: Hoàn thành và trInh thm djnh, 
phê duyt: quy hoach chi tiêt 1/500 cüa d1r an xây d%mg khu do thj duèng Nguyen 
Cong Trü; báo cáo nghiên cüu khã thi dr an xây dirng cãi tao  Trung tiêu h9c 
Pham Hng Thai; thiêt kê - dir toán cong trInh xây dirng khu tái djnh cu phuing 
Lc Vuqng, xây dirng khu do thj mi phia Nam sOng Dào (giai doan 2); l.p  thiêt 
k bàn ye thi cOng - dir toán di vOi dir an xây dirng câi tao  trixông tiêu bce Pham 
Hng Thai; xây dirng khu tái djnh cu phung Lc Vuçxng; To chüc thi tuyên và 
phê duyt kt qua thi tuyn kiên true dôi vâi dir an xây dirng trii sâ Thành üy — 
HDND-UBND thành phô. 

- Tiêp tiic thirc hin GPMB CáC d an: cOng b chi trâ tiên BTHT GPMB 29 
h bj ãnh huing dçt tiôp theo thuc dja bàn xã Nam Van - khu do thj mOi phIa 
Nam sOng Dào; các h dçyt 2 dOng thu hôi dat truâc thai han  - dung Lixu Hu 
Phuc và khu TDC Lien Ha; 68 h dat nông nghip thuc dir an xây drng khu 
TDC phu&ng Lc Vugng; 15 h dat nông nghip, dat cOng thuc d? an xây dung 
du?mg gom QL10 (doan ti'r dumg trçic Lc Vuçmg den du?mg Phü Nghia); 14 h 
khu virc câu Dá thuc d an dâu tu xây dimg khu trung tam i hi thuc khu di tIch 
ljch sü van hóa Trân, 105 h thuc dir an cái tao,  nâng cp các cong trInh thit yu 
doan Ha Ni - Vinh, tuyên dung sat Ha Ni - Thành phO Ho ChI Minh và 18 h 
(dçit 1) dja bàn xã Nam Phong thuc dir an Nâng cap h thông cong trInh phông 
chông liit bão d hüu song Hông và tã sOng Dào; L.p, niêm yet dir thão phixmg an 
GPMB dOi vói các h dat ô thuc dir an xây dirng khu TDC phu?mg Lc Vuang; 
du an xây dimg dung gom QL 10 (doan tr du&ng triic Lc Vucing dn dumg Phü 
Nghia); dr an xay drng khu do thj mi M trung GD2; dqt 2 cüa dir an Nâng cp 
h thông cOng trInh phông chOng liit bão dê hUu sOng Hng va tã sOng Dào (nu 
chü dâu tu bàn giao mOc giâi GPMB) 

- Tip tiic giâi quyt tn tai  GPMB cac dtr an: Xây dimg tuyn dung trung 
tam phIa Nam thành phO (doan tü tinh 1 490C den dung di cu Tan Phong) —04 
h; Dung Trân BIch San doan  giao vói dung Nguyn Van Trôi -17 h; Xây 
dmg ké và dung dao  yen ho Hang Nan; khu TDC DOng DOng Mac;  khu DTM 
Tây DOng Mac;  khu DTM Thông Nhât giai doan  3. 

4. Quãn 1 do thj, dt dai, môi trtrông 

4.1 Quãn 1j5 ctô thj 

- Tip titc 1p diu chinh quy hoach  phân khu the phithng xã näm 2021. 

- Xü 1 kjp thii cac trumg hçp vi pham trt tir xây drng trên dja bàn thành 
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ph& Tip tiic tang cuô'ng cong tác kim tra, giám sat nhà nuic ye thçrc hin quán 
1 quy hoach kiên true và xây dimg. 

- Tip tiic nâng cao quán 1 nha nuâc v du tu cOng, quàn 1 và sü ding vn 
dâu tu cong trén dja bàn thành phô. 

- Hoàn thành dr an süa chüa nhà nguy hiêm thuc SHNN näm 2020, chuân bj 
trin khai dir an stra chUa nhà nguy him thuc SHNN näm 2021. 

4.2. Quãn lj dI dai, môi trwà'ng 

- Hoàn thành cong tác l.p quy hoch sir diing d.t thành phô Nam Djnh giai 
doan 202 1-2030. 

- Hoàn thành cOng tác kim tra cong tác cp gity chüng nhn quyn sir ding 
Mt trên dja bàn các phithng, xã, tng hçip ton ti dê xuât phuong an giãi quyêt. 

- T,p trung lãnh do chi dto các don vj giài quyt tn ti, vuâng mc v cp 
GCN QSDD cho các h dan; giâi quyêt dirt diem ton tti các trumg hçip dã có 
quyt djnh phê duyt phuong an NVTC nhung chua duçc thông báo nghia vi tài 
chInh. 

- Chi do các don vj tang cu?ng thirc hin cOng tác quán 1 Mt dai, ngän chän 
tInh trng 1n chim Mt cOng, xây dimg trái phép trén dja bàn thành phô Nam Dinh 
theo kt 1un so 43-KL/TU ngày 22/8/2918 cUa Ban chap hành Dàng b tinh tiêp 
tic My manh  vic th?c hin Nghj quyêt sO 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 cUa Ban 
chap hành Dâng b tinh. 

5. Van hoá - xã hôi 

- Nâng cao cht lucing dy hoc. Thrc hin tot k hoch 11am bce 202 1-2022; 
Hoàn thin ho so trung dt chuân quOc gia. Chi dio cáctru?mg tp trung nâng cao 
chat luçing dy bce, to chIrc on tp chuân bj kiêm tra cuOi näm hoc, xét cong nhân 
tot nghip Tiêu hpc, THCS. Xây drng Kê hoch tuyên sinh 1p  1, l&p 6 näm hoc 
202 1-2022 theo các van bàn hu&ng dan cüa sâ Giáo diic — Dào tto. 

- Chü dng phông ch6ng không d xãy ra djch bnh, kim tra v sinh an toàn 
thtrc phâm trên dja bàn; nâng cao chat luqng khám chüa bnh, thirc hin nghiêm 
tue cOng tác thung trçrc cap ciru ngui bnh. Duy trI cOng tác dan so- kê hoch 
hoá gia dInh, bâo v chäm soc tré em, hn chê den müc thâp nhât tai nmn, thuong 
tIch cho tré em. Triên khai tháng hành dng vi ATTP nãm 2021; kiêm tra các hoat 
dng trong chuong trInh y tê truông hc nam bce 202 1-2022. 

- T chüc tht cOng tac thông tin, tuyên truyn các hot dng van hóa, van 
ngh, cac giâi thi dâu the thao, to khI the thi dua sOi nôi kS'  nim các ngày L 1n 
trong näm, dc bit là tuyên truyên phic vii cuc bâu cü QuOc hi và Hi dng 
nhân dan các cap nhim kS'  202 1-2026. TO chüc the boat  dngvãn boa - van ngh - 
the dic - the thao trong dip  k' nim các ngày lê lan... Tuyên truyên vic hçc tp 
triên khai các chucing trInh, kê hoach  hành dng cüa Trung uong , tinh và thành 
phO. Tiêp tVc  kiêm tra càc boat dng van hóa Va kinh doanb djch vi Van boa-
ThOng tin và Truyên thOng trén dja bàn Thành phO. 

- Thrc hin My dü chInh sách cho nguai cO cOng, chInh sách an sinh xà hi; 
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trin khai tu.n 1 An toàn, V sinh lao dng; tin hành kim tra vic thrc hin pháp 
luQtt Lao dng, Lut BHXH tai  mt s danh nghip thuc thành phô quàn 1. Phôi 
hap t chirc các lop t.p hun cho các chü doanh nghip, di ngü an toàn viên và 
ngui lao dng v cong tác An toàn, V sinh lao dng; Rà soát, xét duyt, 1p danh 
sách d nghj diu duOng tp trung, diu duOng tti gia dinh cho din dôi tixqng 
ngiRii có cong näm 2021, T chüc thrc hin tot cOng tác rà soát, xét duyt, giãi 
quy& các chInh sách xà hi di vOi nguYi có cong vOi each m.ng và than nhân cüa 
hç theo dung các van bàn chi dao,  hixOng dn mOi cüa Trung uang, cüa tinh. 

- HuOng dn các dan vj däng k, xây drng xâ, phuOng phü hap vOi tré em; 
Chun bj các diu kin thirc hin k hoach  phát dng Tháng hành dng vi tré em 
11am 2021, Quc t thiu nhi 1/6 và các hoat dng nhân djp Têt trung thu; Thirc 
hin t& cOng tác bào v chäm soc tré em. 

6. Quôc phông, An ninh, Ni chInh 

- Duy trI nghiêm ch d thuOng trirc SSCD, PCCN, PCTT&TKCN; phi hap 
vOi các 1irc luçrng näm chäc tInh hInh dan tc, ton giáo, du lu.n xã hi trên dja bàn, 
tInh hInh djch beth Covid- 19, kjp thOi xir l có hiu qua các tInh huông có the xay 
ra, giU vttng ANCT-TTATXH trên dja bàn... 

- Chun bj các diêu kin din tp phông thu khu vrc thành ph Nam Dinh 
näm 2021, ban hành Quyêt djnh thành 1p Ban Chi huy và Quy chê hoat  dng cüa 
Ban Chi huy Phông thu dan sir thành phô theo Nghj djnh 02/2019/ND-CP, huOng 
dn Ban CHQS các phuOng, xä thrc hin. 

- Chü dng nm chic tInh hInh mpi m.t có lien quan an ninh trt tçr, dam báo 
an ninh chInh frj ni b, an ninh van hóa - tu tisO'ng, an ninh kinh tê, ton giáo, an 
ninh do thj; Tang cuOng cOng tác phông ngüa xä hi, phông ngüa nghip vi; MO các 
dqt cao diem tan cOng trân áp ti phm; Tang cuOng tuân tra, tuyên truyên, xir l 
phm dam bào trt tir an toàn giao thông; có các giài pháp cii the htn ch tai nan 
giao thông tai  các diem thuOng xày ra tai nan.  ThuOng xuyên kiêm tra, phông chong 
cháy nO, han  chê thâp nhât tai nan  cháy nO trong san xuât, kinh doanh, djch vii. 

- Hoàn thành các cuc thanh tra theo k hoch. Duy trI cong tác tip cOng 
dan; tiêp nhn và xü l dan thu, giài quyêt khiéu nai,  to cáo dung lut djnh. 
ThuOng xuyên kiêm tra, dOn dôc, dôi thoai, giài quyêt dan thu ngay tü ca sO, 
khOng dê xày ra khiêu nai,  to cáo dOng nguOi, vuçit cap. Tp trung rà soát, giài 
quyêt, khOng dê ton d9ng, kéo dài nhât là dôi vOi nhüng vi vic dâ Co k& lun. 

- Tip t11c chun bj t& các diu kin t chüc thành cOng cuc b.0 cO dai  biu 
QuOc hi và dai  biêu HDND các cap nhim k' 2021-2026 thành phô Nam Djnh, 
dam bào dan chü, dung lu,t, an toàn và tiêt kim. 

- Chun bj t& các ni dung trInh tai  k' hap cui thim k' HDND thành ph 
khóa XVI, nhim k 2016-2021 và k' hçp thu nhât HDND tinh khóa XII, nhiêm 
kS' 202 1-2026. 

- Thrc hin các buOc, quy trinh tuyn diing cong chüc, viên chuc. 

- Triên khai thirc hin các phuang an chuyn d& vj tn cOng tác di vOi cOng 
chüc, viên chuc theo quy djnh tai  Nghj djnh so 59/2019/ND-CP ngày 01/7/2019 
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quy djnh chi tit mt s6 diu và huàng dn thi hành Lu.t phông, chng tham 
nhüng 11am 2018 và kê hoch dã ban hành. 

- T cong tác cüa Chü tjch UBND thânh phi kim tra, don dOe các c quail, 
don vj thrc hin thim v11 cüa UBND thành phô, Chü tjch UBND thành phô giao 
và vic thirc thi cong vi,i theo quy djnh. 

- T chüc hi nghj tp hun k5 näng ph biên giáo diic pháp lut cho di ngü 
báo cáo viên, tuyên truyên viên pháp lut trên dja bàn thành phô; thirc hin tuyên 
truyn, ph biên các van bàn lut mOi ban hành. 

7. Cãi cách hành chInh: Tip tc day mnh cong tác cài cách hãnh chmnh; Tip 
tic triên khai djch vi cOng trirc tuyên mrc d 4. Triên khai Quyet djnh 45/2019/QD-
TI1Tg cüa Thu tt.róng chInh phü ye thrc hin quyêt djnh hành chInh din tcr thay cho 
quyt djnh giây. Triên khai thrc hin bàn do so thành phô Nam Djnh. 

Trên day là ni dung dánh giá két qua thirc hin nhim vii phát trin kinh t 
xä hi qu I, nhim v11 trng tam qu II näm 2021, UBND thành phô Nam Djnh 
trân trçng báo 

Noi n/i in: 
- UBND tinh; 
- Sâ KH-DT; 
- TT Thành us'; HDND TP; 
- Länh dao UBND TP; 
- Các phông, ban, don vi; 
- UBND các phuàng, xä; 
- Các Länh dao  VP; 
- Liru: VT, các VP, Website 
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